
 
 

БРОЈ: 15/18 

ДАТУМ:28.02.2019.године 

   

На Четвртој сједници Републичког одбора Синдиката локалне самоуправе, 

управе и јавних служби РС, одржаној 27.02.2019.године у Зворнику, донесени су 

сљедећи: 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

 

1. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби 

РС прихватио је информацију о активностима Синдиката локалне 

самоуправе, управе и јавних служби РС, између двије сједнице  и 

констатовао сљедеће: 

- да је између двије сједнице Републичког одбора, Синдикату локалне 

самоуправе, управе и јавних служби РС, приступиле двије нове 

синдикалне организације (Општина Брод и Општина Шековићи) које су 

уредно регистроване код Министарства рада и борачко-инвалидске 

заштите РС и Пореске управе РС. 

- да је у току приступање нових синдикалних организација које ће 

дјеловати у саставу Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних 

служби РС. 

- да се и даље наставља са омасовљењем чланства, приступању и 

формирању нових синдикалних организација у саставу овог Синдиката. 

- да су одржани састанци по регијама на којима су предсједници 

синдикалних организација упознати са активностима Синдиката локалне 

самоуправе, управе и јавних служби РС и анализирало стање по 

установама у вези права радника из радног односа, 

- да је свим члановима Синдиката и синдикалним организацијама пружен 

сваки вид помоћи у остваривању Законом утврђених права. 

2. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби 

РС прихватио је информацију са састанка преговарачког тима Синдиката 

локалне самоуправе, управе и јавних служби РС и Министарством управе и 

локалне самоуправе РС на којем је усаглашено доношење измјена и допуна 

Закона о локалној самоуправи које подразумјевају продужење рока за 

усклађивање броја запослених у органима јединица локалне самоуправе са 



бројем становника, што значи да неће бити вишка запослених у градским, 

општинским управама и локалним самоуправама. 

3. Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС прихватио је 

информације о активностима Савеза синдиката Републике Српске које се 

односе на  реализацију Меморандума о заједничким мјерама закљученог са 

Владом Републике Српске, с посебним акцентом на рад радних група у 

којима Савез синдиката РС има своје представнике и то: 

- Измјена и допуна Закона о раду РС 

- Измјена и допуна Закона о посредовању у запошљавању и правима за 

вријеме незапослености РС 

- Закона о удружењима и фондацијама РС 

- Закона о инспекцијама РС 

- Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању  

Прихваћена је информација са састанка представника Савеза синдиката РС 

са министром рада и борачко-инвалидске заштите РС, министром здравља и 

социјалне заштите РС, директором Инспектората РС и Пореске управе РС 

Теме састанка Савеза синдиката РС са представницима ових институција 

биле су план активности за 2019.годину, те активности на реализацији 

Меморандума. 

Одржани су одвојени и заједнички састанци са ресорним министарством и 

Унијом удружења послодаваца РС на тему Општег колективног уговора. 

По овом питању ставови социјалних партнера су приближени и усаглашене 

су поједине одредбе око којих се раније није могао постићи договор. 

Активности на усаглашавању Општег колективног уговора биће 

настављенедо краја марта 2019.године када се очекује његово закључивање 

или коначан став послодаваца да не желе Општи колективни уговор у 

Републици Српској. 

Чланови Републичког одбора упознати су о активностима на изради измјена 

и допуна Статута Савеза синдиката РС. 

 

4. Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби 

РС, донио је Одлуку о одржавању других спортско-рекреативних сусрета  

Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС .  

Сусрети ће бити одржани у Теслићу, хотел „Кардијал“ у периоду од 30.05 – 

02.06.2019.године. 

О свим детаљима и потребним упутствима, везаним за пријаве и учешће на 

сусретима, синдикалне организације ће бити накнадно обавјештене. 

5.  Републички одбор Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби 

РС је донио одлуку о сазивању и припреми извјештајно- изборне Скупштине 

Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС 

    Скупштина Синдиката  локалне самоуправе, управе и јавних служби РС  

биће одржана у Теслићу, хотел ,, Кардијал“ у периоду од 29.03 – 05.04.2019. 

године 

 

  Тачан датум одржавања Скупштине Синдиката Синдиката локалне 

самоуправе, управе и јавних служби РС која ће трајати један дан у пленуму 

биће прецизиран након провјере расположивости хотелског капацитета.  



 На   Скупштини Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС 

биће разматран  и усвајан Извјештај о раду и Финансијски извјештај за 2018. 

годину, Програм рада и Финансијски план за 2019. годину, те Статут 

Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС или његове 

измјене и допуне. 

                                                           

 На    Скупштини Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС 

биће извршен избор чланова органа  (Републичког, Статутарног и Надзорног  

одбора, те Координациног одбора Актива жена и Актива младих ) и 

предсједника Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби РС.   

 

6. Позивају се све синдикалне организације да активно учествују у раду 

Синдиката локалне самоуправе, управе и јавних служби Републике Српске, 

да дају своје приједлоге, примједбе и сугестије, како би се унаприједио рад 

Синдиката и одлуке доносиле на демократски начин у интересу чланства, а 

не појединаца. 

 

7. О овим донесеним закључцима у што  краћем року упознати синдикално 

чланство. 

      Све наше активности и активности Савеза синдиката РС, можете пратити 

      путем веб странице Савеза синдиката   

      РС,   www.savezsindikatars.org 

 

           Достављено: 

- Члановима органа Синдикат локалне самоуправе, управе и јавних служби РС 

- Предсједницима синдикалних организација 

- Савезу синдиката РС 

- Регионалним синдикалним центрима 

- а/а 

 

 

  

                                                                                                     Предсједник 

                                                                                                 Бранко Зеленовић с.р. 

 

 

 

 

 


